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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/14710/0025
(1)
Καθορισμός νέου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστο−
λών της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗ−
ΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.»
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ΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.» .............................................................................
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου
του νόμου 2441/96 (ΦΕΚ Α΄ 256/96) «Κύρωση της από
8.8.96 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις».
2) Το Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128/88).
3) Το Π.Δ. 185/09 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικο−
νομικών κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 213/09).
4) Την αριθμ. 2/2672/3−12−09, (ΦΕΚ Β΄ 2408/3−12−09)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομικών, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού
Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».
5) Την αριθμ. 2/67009/0004/11−10−10, (ΦΕΚ Β΄ 1668/
21−10−10) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, «Μετα−
βίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν
“Με εντολή Υφυπουργού”» στον Γενικό Γραμματέα Δη−
μοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογι−
στηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών.»
6) Την αριθμ. 2028691/4534/3−8−95 απόφαση του
Υπουργού των Οικονομικών, «Καθορισμός ανωτάτου
ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες
που γίνονται δεκτές από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. σε
διαγωνισμούς ή Συμβάσεις για εκτέλεση έργων, προ−
μήθειες κ.λπ.» (ΦΕΚ 740/Β΄/28−8−95).
7) Την αριθμ. 2/5641/0025/6.2.09 (ΦΕΚ Β΄ 238/11−2−09)
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών,
«Επανακαθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητι−
κών επιστολών της “ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩ−
ΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε”».
8) Το αριθμ. 380/4−2−11 έγγραφο της ανωτέρω Τρά−
πεζας, με το οποίο ζητά τον καθορισμό νέου ορίου
έκδοσης εγγυητικών επιστολών που γίνονται δεκτές
από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. σε διαγωνισμούς ή Συμ−
βάσεις για εκτέλεση έργων, προμήθειες κ.λπ., από το
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επιβλήθηκαν στους Συμμετέχοντες κατά το προηγού−
μενο χρονικό διάστημα και θα εισηγηθεί επί της ανά−
γκης αναπροσαρμογής του ύψους των αριθμητικών
τιμών των παραμέτρων τους. Σε συνέχεια της μελέτης
αυτής και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κώ−
δικα περί μη τροποποίησης των αριθμητικών τιμών
των παραμέτρων των σχετικών χρεώσεων κατά τη
διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, η ΡΑΕ δύναται
εντός ενός μήνα από την παραλαβή της μελέτης του
ΔΕΣΜΗΕ να προχωρήσει στην τροποποίηση των ως
άνω αριθμητικών τιμών».
Άρθρο 2
1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
Αριθ. Φ.40035/οικ.2370/190
(7)
Τρόπος διάθεσης της εισφοράς του άρθρου 69 παρ. 5
του ν. 3863/2010 (Α΄115).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 69 του
ν. 3863/2010 (Α΄ 115)
2. Τις διατάξεις της αριθ. Υ275/30−9−2010 (Β, 1595) από−
φασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης Γ. Κουτρουμάνη»
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιβάρυνση του ΟΑΕΕ, αποφα−
σίζουμε:
Η προβλεπόμενη από την παρ. 5 του άρθρου 69 του
ν. 3863/2010 (Α΄ 115) εισφορά, η οποία παρακρατείται
από τις καταβαλλόμενες από τον ΟΑΕΕ συντάξεις, απο−
δίδεται κατά ποσοστό 75% υπέρ του Ειδικού Λογ/σμού
Επαγγελματικής Εστίας (ΕΛΕΕ) και κατά ποσοστό 25%
υπέρ της Ομοσπονδίας και των Σωματείων Συνταξιού−
χων του ΟΑΕΕ.
Το ποσό που προκύπτει από το 25% αποδίδεται ως
κατωτέρω: α) σε ποσοστό 85% υπέρ της Πανελλήνι−
ας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑΕΕ (ΠΟΣ−ΟΑΕΕ) και
β) σε ποσοστό 15% υπέρ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Συνταξιούχων Τ.Α. Εμπόρων (ΠΟΣΕ−ΤΑΕ).
Το ποσό που προκύπτει από το 85% υπέρ ΠΟΣ−ΟΑΕΕ,
κατανέμεται κατά ποσοστό 20% για την κάλυψη ανα−
γκών της Ομοσπονδίας και το ποσό που αντιστοιχεί στο
80% αυτού αποδίδεται από την Ομοσπονδία στα Πρω−
τοβάθμια Ενεργά Σωματεία Συνταξιούχων ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ
και ΤΣΑ) ανάλογα με τον αριθμό των συνταξιούχων της
περιοχής δραστηριοποίησης του κάθε σωματείου.
Το ποσό που προκύπτει από το 15% υπέρ ΠΟΣΕ−ΤΑΕ,
κατανέμεται κατά ποσοστό 20% για την κάλυψη ανα−
γκών της Ομοσπονδίας και το ποσό που αντιστοιχεί
στο 80% αυτού αποδίδεται από την Ομοσπονδία στα
Πρωτοβάθμια Ενεργά Σωματεία Συνταξιούχων ΟΑΕΕ
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(ΤΑΕ) ανάλογα με τον αριθμό των συνταξιούχων της
περιοχής δραστηριοποίησης του κάθε σωματείου.
Η απόδοση του εισπραχθέντος ποσού του έτους 2010
γίνεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2011. Για ει−
σπραττόμενα από 1/1/2011 και εφεξής, η απόδοση γίνεται
για κάθε εξάμηνο, εντός του διμήνου που ακολουθεί
μετά τη συμπλήρωση του εξαμήνου, από την αρμόδια
υπηρεσία του ΟΑΕΕ. Τυχόν εισφορές που εισπράττο−
νται εκπρόθεσμα αποδίδονται από τον ΟΑΕΕ μαζί με
τα ποσά του επόμενου εξαμήνου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

F
Αριθ. Φ80000/οικ.2506/150
(8)
Σύνθεση Επιτροπής Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών
Επαγγελμάτων.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3790/2009 (ΦΕΚ
143 Α)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ
115 Α)
3. Το Π.Δ/μα 213/92 (Α 102) «Οργανισμός της Γεν. Γραμ.
Κοιν. Ασφαλίσεων»,
4. Το Π.Δ/μα 89/2010 «Διορισμός Υπουργών Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 154),
5. Την αριθμ. Υ275/30.9.2010 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γεωρ−
γίου Κουτρουμάνη» (ΦΕΚ Β 1595).
6. Τις διατάξεις άρθρου 7 του νόμου 3833/2010(ΦΕΚ 40Α),
7. Το άρθρο 90 του Π.Δ/τος 63/2005 (Α 98) και το
γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Η διαρκής Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών
Επαγγελμάτων, που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία
Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, με αρμοδιότητα τη γνωμοδότη−
ση για την υπαγωγή εργασιών, ειδικοτήτων ή χώρων
εργασίας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα του
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ή άλλων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι
ενδεκαμελής και αποτελείται από:
1) Τον πρόεδρο που είναι εγνωσμένου κύρους επι−
στήμονας, με γνώσεις του εργασιακού και ιατρικού
χώρου.
2) Τον εκπρόσωπο της Γ.Σ.Ε.Ε., ως μέλος με τον ανα−
πληρωτή του,
3) Τον εκπρόσωπο του ΣΕΒ, ως μέλος με τον ανα−
πληρωτή του,
4) Τον εκπρόσωπο της ΓΣΕΒΕΕ, ως μέλος με τον ανα−
πληρωτή του,
5) Τον εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά−
δος ως μέλος, με αναπληρωτή του,
6) Τον εκπρόσωπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλό−
γου ως μέλος, με αναπληρωτή του,
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7) Τον εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας και Κοινω−
νικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι−
κής Ασφάλισης, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του,
8) Τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, ως μέλος, με τον αναπληρωτή
του,
9) Τον εκπρόσωπο του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ως μέλος, με ανα−
πληρωτή του,
10) Τον εκπρόσωπο του Σώματος Επιθεώρησης Εργα−
σίας (Σ.ΕΠ.Ε), ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.
11) Τον εκπρόσωπο του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής
και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ως μέλος, με
τον αναπληρωτή του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Μαρτίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

F
Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α1/ΠΜΥ/20534
(9)
Τροποποίηση απόφασης κατανομής οργανικών θέσεων
μονίμου και αορίστου χρόνου προσωπικού υφιστά−
μενων κλάδων και ειδικοτήτων του Υπουργείου Πο−
λιτισμού και Τουρισμού.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 21 (παρ. 4) του Ν. 2085/1992 «Ρύθμιση
θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού Δη−
μόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις».
β) του άρθρου 80 του Π.Δ/τος 191/2003 «Οργανισμός
Υπουργείου Πολιτισμού» (Φ.Ε.Κ. 146/Α/13.6.03).
γ) του Π.Δ/τος 186/09 «Συγχώνευση των Υπουργεί−
ων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/
Α/7.10.09)
δ) του Π.Δ/τος 187/09 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών»
2. Την αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α1/70459/9−12−2003 (ΦΕΚ
1903/Β/22.12.03) Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού περί
κατανομής οργανικών θέσεων μονίμου και αορίστου
προσωπικού υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων του
Υπουργείου Πολιτισμού.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού (άρθρο 90 του Π.Δ/τος 63/05 «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα»).
4. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασί−
ζουμε:
Α. Τροποποιούμε την αριθμ.ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α1/70459/9.12.03
(ΦΕΚ 1903/Β/22.12.03) υπουργική απόφαση κατανομής
οργανικών θέσεων μονίμου και αορίστου χρόνου προ−
σωπικού υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων του
Υπουργείου Πολιτισμού και ορίζουμε ότι, μία (1) από
τις θέσεις του κλάδου TE Διοικητικού Λογιστικού ειδικό−
τητας Λογιστικού, που έχουν κατανεμηθεί στο Μουσείο
Βυζαντινού Πολιτισμού του ΥΠΠΟΤ, μεταφέρεται στην
Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας Βο−
ρείου Ελλάδος (Θεσσαλονίκη) του Υπουργείου Πολιτι−
σμού και Τουρισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

F
Αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ40/13050/582
(10)
Ενοποίηση Επιστημονικών Επιτροπών Υπουργείου Πο−
λιτισμού και Τουρισμού και σύσταση νέας με αντι−
κείμενο τα μνημεία της Νότιας Κλιτύος της Ακρό−
πολης των Αθηνών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28−6−2002)
«Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς»,
2. της παραγράφου 6 του άρθρου 30 του Ν. 2190/1994
«Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσω−
πικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α/3−03−
1994),
3. του Ν. 2021/1992 (ΦΕΚ 36/Α/4−3−1992) «Ταμείο Δια−
χείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών
Έργων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
4. του Π.Δ. 186/2009 (ΦΕΚ 213/Α/7−10−2009) «Συγχώ−
νευση Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανά−
πτυξης»,
5. του Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α/7−10−2009) «Διορισμός
Υπουργών και Υφυπουργών»,
6. του Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/13−6−2003) «Οργανισμός
Υπουργείου Πολιτισμού»,
7. Την Υ.Α ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/1373/3−2−2003 (ΦΕΚ 133/Β/7−2−
2003) «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
8. Τις Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ70/24445/29−04−2002 (ΦΕΚ
571/Β/8−05−2002), Τροποποίηση αποφάσεων σύστασης
Επιτροπών στο Υπουργείο Πολιτισμού και ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/
Α3/8014/13−2−2002 (ΦΕΚ 192/Β/20−2−2002), Σύσταση Επι−
τροπών στο Υπουργείο Πολιτισμού,
9. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιο−
λογικού Συμβουλίου, όπως αυτή διατυπώθηκε στην αρ.
28/22−6−2010 Συνεδρία του,
10. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαι−
ολογικού Συμβουλίου, όπως αυτή διατυπώθηκε στην αρ.
43/2−11−2010 Συνεδρία του, αποφασίζουμε:
Η Επιστημονική Επιτροπή του έργου: «Στερέωση, Ανα−
στήλωση και Ανάδειξη του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού
και της Στοάς του Ευμένους», που συγκροτήθηκε με
την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ70/8014/13−2−2002 Υ.Α.,
όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 24445/29−4−2002
(ΦΕΚ 571/τ.Β/8−5−2002), όμοια πράξη, και η Επιστημονική
Επιτροπή του έργου: «Έρευνα, Στερέωση, Αναστήλωση
και Ανάδειξη του Θεάτρου και του Ιερού του Διονύσου
και του Ασκληπιείου της Νότιας Κλιτύος Ακροπόλεως
Αθηνών», που συγκροτήθηκε με την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/
ΔΙΟΙΚ/Α3/8014/13−2−2002 (ΦΕΚ 192/τ.Β/20−2−2002), ενοποι−
ούνται σε μία, η οποία θα έχει ως αντικείμενο όλα τα
ανωτέρω μνημεία της Νότιας Κλιτύος της Ακρόπολης
των Αθηνών, συμπεριλαμβανομένου και του μνημείου
του Θρασύλλου.

